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SUMMARY
Survival of Baleaphryne ( Amphibia : Anura : Discoglossidae ) in the Majorcan mountains.
Preliminary note
The news of the survival of Baleaphryne cf. muletensis , a recently described fossil
Discoglossidae, in the Majorcan mountains are presented. A preliminary description of the
only adult known to date, the tadpoles and its biotope are also furnished.

INTRODUCCI6
Bosch (1881: 102) fou el primer a fcr
esment de la presencia d'un discoglossid
a I'illa de Mallorca. Aquest autor va citar
uns cabots que hi va trobar corn a Alytes
obstetricans var. boscai, especie de calapet quc viu actualment a extenses arees
dc la Peninsula Iberica. Aquesta dada fou
recollida anys mes tard per COLONI (1957:
394; 1964: 98; 1978: 354). Igualment sobre
aquesta citacid MERTENS & WERMUTH
(1960: 38) registren la presencia de A. obstetricans a Mallorca. Un Cabot recollit pels
actors d'aquesta nota l'any 1974 i identificat aleshores corn a A. obstetricans a partir de les Claus disponibles (WITTE, 1948;
NADAL et al., 1968) fou la base de la inclusio
d'aquesta especie a la Vista d'amfibis i reptils presentada per ALLOVER (1979: 179).
*

SANCIIIZ & ADROVER (1977; aparegut el
1979) varen descriure un discoglossid fossil, Baleaphryne muletensis, genere i especie nous per a la ciencia al Pleistoce
Mitja i Superior de Mallorca. Els materials sobre els quals recolzaven la seva
descripcio havien estat trobats en els jacimcnts de la Cova de son Bauch, Esporles
(Pleistoce Mitja) i de la Cova de Muleta,
S611er (Pleistoce Superior; no foren trobades rester de B. muletensis als nivells holocenics d'aquesta cavitat). El treball es
cloia amb una discussio forca interessant
sobre la seva presumida extincio. Posteriorment, nous materials de B. muletensis
han estat descoberts en els nivells holocenics de ]a Cova dc Canet, Esporles (Sanchiz, com. pers.; els materials es troben
al nivell amb Mus musculus, especie d'introduccio humana). Altrament, el jaciment
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FIG. 1. Homer diet de B. cf. muletensis capturat
viu a un torrent do la Serra de Tramuntana. L'escala correspon a 2 mm.
Right humerus of B. cf. muletensis captured in a mountain torrent on Mallorca. The scale line is 2 mm.

de sa Pedrera de s'Onix, Manacor (limit
plio-quaternari; per a la seva descripcio i
fauna lliurada vegeu ALCOVER, MoYA &
PONS, en premsa) ha aportat unes poques
rester de Baleaphrvne sp., actualment en
estudi a carrec de B. Sanchiz. SANCHIZ &
ALCOVER (en premsa) descriuen una nova
especie del genere provinent dels jaciments
arqueologics de Rafal Rubi (s. xtv-xttt aC.)
i de Torralba d'en Salord (s. fit aC.), ambdos a Menorca.
Segons SANCnIZ & ADROVER (1977: 18)
l'especie que mes s'assembla a B. muletensis es, precisament, A. obstetricans. Aquest
fet, juntament amb dues converses tingudes per un dels autors (J.A.A.) amb els
doctors B. Sanchiz (Madrid, mare de 1980)
i H. Hemmer (S'Arenal, abril de 1980), donat aixi mateix que I'establirnent de la bionomia del discoglossid vivent a Mallorca
recolzava unicament en estadis larvaris,
ens va fer considerar la possibilitat que
els cabots primerament classificats com a
A. obstetricans pertanyessin en realitat a
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1'especic clcscrita per S'ye I I v. & A[Rov 1.R
(1977). A la col•leccio particular d'un dell
autors de la present nota (J.M.) existia
on discoglossid adult classilicat com a cf.
Alvtes obstetricans, capturat el 8-8-78 en un
torrent de la Serra de Tramuntana. El scu
cstudi amb profunditat, cmpres amb motiu de la revisio bionomica del discoglossid
vivent a Mallorca, va revelar grans diferencies arnb A. obstetricans, el taxo, no
obstant aixo, amb el qual mes s'assemblava. Aquest fet va fer augmentar les sospites entorn a la supervivencia de Baleaphrvne a Mallorca. Parallelament a 1'estudi d'aquest exemplar adult es va emprendre una campanya de recerca de localitats de 1'enigmatic discoglossid. La campanya duita a terme pretenia lliurar nous
exemplars adults per fer-ne on cstudi flies
acurat que inclogues l'estudi osteologic i
que ens permetes arribar a la seva correcta determinacio taxonomica. Com a resultat d'aquesta campanya es va detectar la
presencia de cabots d'aquesta especie a
sis localitats de la Serra de Tramuntana,
i en foren obtinguts de joves, metamorfosejats feia poc, a dues d'elles. Malauradament no fou obtingut cap nou adult.
Per aixo es va decidir dur a terme la disseccio d'un dels bravos de 1'individu conservat a la colleccio J.M., malgrat fos l'dnic
adult conegut. L'obtencio de I'humer (figura 1) ens ha permes de classificar I'individu
en gi.iestio com a B. cf. muletensis, car la
seva morfologia humeriana es del tot identica a la de l'especie fossil descrita per
SANCHIZ & ADROVER (1977), be que les seves mides van una mica per davall de les
mes petites fornides pels descriptors del
genere, no podent-se alirmar amb tota seguretat si ens trobern davant la mateixa especie descrita fossil o d'una altra, descendent d'aquella, que fos sign ificativament
mes petita. Cal recordar que SANCIII% &
ADROVER (1977) registren un lleuger augment de la mida a les poblacions fossils
de B. muletensis. La mida registrada a I'dnic adult conegut de 1'especie actual no
concorda amb aquesta tendcncia, empero
no podern excloure que ens trobem davant
un individu que sia en realitat un adult
molt jove.

EL MEDI GEOGRAFIC
S'ha trobat B. cf. muletensis a sis torrents localitzats a la Serra de Tramuntana

de Mallorca. No es considcra oportu fcr
publica, ara per ara, la rclacio do localitats. Tots aquests torrents son bastant cabalosos a I'hivcrn, empero els mesos d'estiu s'assequcn quasi compictament. En
efecte, a l'estiu l'aigua flames roman estancada a petits gorgs i bassiots que hi
a alguns
ha als flocs mes ombrivols.
d'aquests goi gs on s'han obscrvat cis cahots d'aquesta especie. Els joves i 1'6nic
adult conegut han estat capturats dc dia,
sota les pedres dels torrents (fig. 2). Tots
aquests torrents son cxcavats a Ics rogues
calisses, i cl scu perfil es sumament abruptc, en general. La vcgetacio del scu cntorn
s'inclou al domini del Cvclaolirietunl balcarici i a l'agrupament higrofil amb Hypericunl carnbessedesii (Bol.bs & MoLTNIER, 1958: 98).

DESCRIPCIO PRELIMINAR DE L'ADULT
La descripcio que es presenta a continuacio ha estat realitzada sobre un exemplar conservat en formol des de 1978 a
la colleccio particular dc J. Mayol. Actualment cs Punic adult que coneixem. Es destaquen cis trots mes caracterfstics que permeten Ia scva diagnosi difcrencial davant
A. obsieiricalis.
L'aspccte general de ]'animal (fig. 3,a)
es troba cntrc cl d'un huf'onid i el d'un
ranid: cl cos massis, colt indistint i cap
gran i rodo (fig. 3,b) Ii donen aspecte dc
calapct, mentre quc la cintura marcada i
cis menibres llargs recorder cis d'un granot.
El rostrc cs arrodonit, avengat per davant del maxil•lar superior. Els orificis nasals son proxims, prominents i marcadament supers. No son terminals, cncara quc
son mes a prop del musell quc dc full.
La distancia entrc ambdos orificis equival
aproximadament a ]a meitat dc la que separa a cada un de full corrcsponcnt. Els
ells son laterals, prominents, amb pupilla
vertical. L'iris es daurat, molt vermiculat
de ncgre, color que domina gairebe totalment a la meitat central. El timpa es
aparent, i la seva mida representa una
mica mes de Ics quatre quintes parts del
diamctrc ocular. La boca es parabolica, i
la llengua circular-triangular, gruixuda,
una mica lliure posteriorment, amb les
papil•lcs molt marcades. Les dents vomerianes son aparents, postcoanals, disposades en dues series lleugcramcnt obliques

cap al davant, de forma aproximadament
ovada, trcs vegades mes llargues que amples, i mes amples a la part interna.
Els membres anteriors son llargs, i 1'articulaci6 cubital-metacarpiana arriba als
orificis nasals. Els dits estesos amb la ma
doblegada sobre l'avantbrac no arriben a
la meitat del brag. Hi ha tres tubercles
metacarpians: els dos externs molt proxims i separats de 1'intern, que es el major, amb poca diferencia respecte dc 1'extern. El d'enmig n'es clarament el mes petit. Els dits son totalment Mures i no tenon tubercles a davall. El mes ]larg es el
segon, essent el tercer i el primer prou
scmblants, i mes curt el quart (fig. 3,d).
Les camcs posteriors (fig. 3,c) son tambe
molt llargues, i l'articulacio tibio-tarsiana
ateny Full. Replegant la cama davall la
cuixa i fent cscairc amb el cos, cis talons
qucden ampliament sobrcposats. Existeix
un rudiment de membrana a ]a base dels
Bits.

La pell es molt llisa (totalmcnt a 1'exem-

FiG. 2. I ipic gong on
phryne.

lcs larvcs dc Balca-

Typical torrent pool containing Baleaphryne tadpoles.
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I^ie. 3. 13uleupltryvtc cl. rtuil^teusiti.
u. Aspecte general de I'animal , visio dorsal . b. Detail del cap. c. Membre posterior. d. Detail de la ma
mostrant els tubercles metacarpians.
Baleap{tryne cf. rnulelensis.
u. General view of the animal . b. Head . c.

Hind leg . d. Hand showing the metacarpal tubercles.

plar conservat en formol i lleugerament
gramllosa als joves vius). No hi ha plecs.
La glandula parato'idca es cie mal vcurc
en els exemplars colorats, pero 1'adult conservat en formol s'ha decolorat totalment
per 1'accio dcls liquids fixadors i prescnta
una glandula ben aparent, mes gran que
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els ulls, de forma subtriangular allargada,
amb el vertex cap a full. La massa glandular tibial cs ben aparent. La cloaca cs
rodona, situada a 1'altura dcls femurs, i
amb una petita protuberancia a sobre.

Es descriu la coloracio observada en
exemplars vius, encara juvenils. El fons

dorsal cs groc daurat, accentuant-se aquesta tonalitat a les extremitats i als costats.
Sobre tot cl dors hi ha una scrie de taques
notes, de mida i forma variable, segons cis
individus, de color verd-oliva, amb tencicncia a csser mes reduides cap al cap. Existeixen tambc a les extremitats. La part
ventral Os poc pigmentada, i s'adverteix
per transparcncia el color fosc de la paret
peritoneal, que forma per damunt les clavicules un collar interromput, i el color
rosat-taronja de la musculatura a ics extremitats. Es nota prou be una fina granulacio Blanca.
Ve't aqui les mesures de 1'6nic adult
examinat:
Llargaria del cos, des de 1'extrem del
musell a la cloaca: 35,2 mm.
Llargaria femoral, des del centre de
la cloaca a la vorera externa del genoll,
en posicio perpendicular a 1'eix del cos:
16,7 mm.
Llargaria de la tibia, des del genoll al
talo: 15,2 mm.
Llargaria del tars, exteriorment des d'entremig dels tubercles del metatars, incloent 1'extrem distal de la tibia en posicio
perpendicular a 1'extrem de la tibia i el
peu: 11,2 mm.
Llargaria del cap, des del sole occipital
fins a l'extrem del musell: 11,9 mm.
Amplaria del cap, entre les comissures
dels Ilavis: 13,1 mm.
Diametre ocular: 3,5 mm.
Diametre timpanic: 2,9 mm.
DESCRIPCI6 PRELIMINAR DELS CABOTS
Els cabots son semblants als d'Alvtes
tant per la disposicio de les dents labials
com per les positions de 1'espiracle i 1'anus, cosa que explica moltes de les confusions ressenyades abans. La mida de metamorfosi es tambc semblant. Els cabots
utilitzats per a aquesta descripcio mesuraven 44 mm i 58 mm de llargaria total.
El musell es allargat i els orificis nasals
son mes a prop dell ulls que no de la seva
extremitat. La boca es forca mes gran que
a Alytes. Lanus, mes o menys allargat
-pero no tant com al genere citat- es
subsessil. La membrana caudal superior
s'cixampla sols lleugerament cap a darrera, i es molt minsa al comencament de la
cua. A cap moment arriba a esser mes alta
que la linia de prolongacio del dors.
La forma general es mes esvelta que a

Alytes. L'amplaria maxima es troba a nivell de l'espiracle, i sol minvar cap a la
cua. La pigmentacio es general, negrosa,
totalment sobre el cos -nomes les galtes
i la gorja son mes Glares- i tambe a la
cua, on no hi ha linia clara a la part central. La membrana, transparent, es tambe
fosca, amb taques poc notes.
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